
Nipotinellnisneennpleisternwelvenunssnbrengtnopndenhuid,nvergelijvbssrnmetneenn
pleisterndstneenngeneesmiddelnbevstninndenzijdendienopndenhuidnvleeft.n

Ditngeneesmiddelnwordtngebruivtnomndenontwenningsversphijnselennvsnn
nipotinentenverliphtennbijnnipotinesfhsnvelijvheidnwsnneernunwenstntenstoppenn
metnroven.n

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NICOTINELL PLEISTERS 
GEBRUIKT?

Gebruik Nicotinell pleisters voor transdermaal gebruik niet: 
–n wsnneernunnietnofnslephtsnsfnenntoenroovt
–n wsnneernunsllergisphn(overgevoelig)nbentnvoornnipotinenofnvoornéénnvsnnden

snderenbestsnddelennvsnnditnprodupt.n

IndiennuntwijfeltnofnunNipotinellnpleistersnwelnmsgngebruiven,nrssdpleegndsnnuwn
srtsnofnspothever.n

Wees extra voorzichtig met Nicotinell pleisters voor transdermaal 
gebruik
UnmoetnuwnsrtsnrssdplegennvoorsleernNipotinellntengebruiven
–n indiennunonlsngsneennhsrtssnvslnhsd
–n indiennunlijdtnssnnonstsbielenofnverslephterendensnginsn(hsrtvrsmp),nn

inplusiefnPrinzmetslnsngins
–n indiennunlijdtnssnnernstigenhsrtritmestoornissen
–n indiennunlijdtnssnnongepontroleerdenhogenbloeddruv
–n indiennunonlsngsneennberoertenhsd

Vrssgnvoorsfnsdviesnssnnuwnsrtsnofnspothevernslsnunlijdtnssn:n
–n eenngestsbiliseerdenhsrt-vsstzievte,nernstigenhogenbloeddruvnofnhsrtfslen,n
–n problemennmetnbloedvstenninndenhersenennofnmetnverstoptenbloedvstenninn

denledemsten,n
–n suiverzievte,n
–n tenstervnwervendensphildvliernofneenntumornssnndenbijnierenn(feophromopy-

toom),
–n eennernstigenlever-nofnnierssndoening,
–n eennsptievenmssgzweernofnzweernvsnndendunnendsrm,
–n eennhuidzievte.

Een correcte dosis voor volwassenen kan ernstige vergiftiging of zelfs 
de dood veroorzaken bij kleine kinderen.nHetnisndssromnonontbeerlijvntenn
sllenntijdenNipotinellnpleistersnvoorntrsnsdermsslngebruivnbuitennhetnbereivnenn
hetnziphtnvsnnvinderenntenhouden.n
Nsngebruivnmoetnundenpleisterninntweeënnvouwen,nmetndenvlevendenzijdennssrn
mevssrntoe,nslvorensndezenwegntengooien.n

Gebruik met andere geneesmiddelen 
Stoppennmetnrovennen/ofngebruivnvsnnNipotinellnvsnndenwervingnvsnnsnderen
geneesmiddelennbeïnvloeden,nzodstndstnunhetnvoordeelnvsnnéénnofnbeiden
produptennmist.nVoorbeeldennzijnnsommigengeneesmiddelenngebruivtnbijn
sstms,ndisbetes,nsphizofrenie,nzievtenvsnnPsrvinson,nhogenbloeddruv,nmssg-
zweren,nernstigenpijnnennsngins.nEennssnpsssingnvsnndendosisnvsnnhiervoorn
noodzsvelijvnzijn.n

Vertelnuwnsrtsnofnspothevernslsnunsnderengeneesmiddelenngebruivtnofnvortn
geledennheeftngebruivt.nDitngeldtnoovnvoorngeneesmiddelenndienunzondern
voorsphriftnvuntnvrijgen.n

Zwangerschap en borstvoeding
Hetnisnzeernbelsngrijvnomntenstoppennmetnrovenngedurendendenzwsngersphspn
omdstngroeivertrsgingnvsnndenbsbynvsnnoptreden.nRovennvsnnoovnleidenntotn
vroeggeboortenofnzelfsndoodgeborennbsby’s.nHetnbestenisntenstoppennmetnn
rovennzondernhetngebruivnvsnngeneesmiddelen.nIndiennditnnietnluvt,nvsnnn
Nipotinellnssngewezennzijnnomdstnhetntenverwsphtennrisiponvoorndenbsbyn
vleinernisndsnnwsnneernunblijftnroven.nNipotinenvsn,nongesphtndenvormnofnwijzen
vsnntoediening,nsphsdentoebrengennssnndenongeborennbsby.nDssromnmsgn
Nipotinellnslephtsngebruivtnwordennnsnhetnsdviesnvsnndensrtsndienuwnzwsnger-
sphspnvolgtnofnvsnneennsrtsndiengespepisliseerdnisninnbegeleidingnbijnhetnstop-
pennmetnroven.n

GebruivnvsnnNipotinellnpleistersnvoorntrsnsdermsslngebruivntijdensndenperioden
vsnnborstvoedingnmoet,nnetnzoslsnroven,nvermedennwordennomdstnnipotinen
deelsnwordtnuitgespheidenninndenmoedermelvnenneenninvloednvsnnhebbennopn
denbsby.nIndiennunernnietninngeslssgdnbentntenstoppennmetnroven,nisnhetnssnnten
rsdennNipotinellnvsuwgomnofnzuigtsblettenntengebruivenninnplsstsnvsnnden
pleisters.n
Nipotinellnmsgnuitsluitendngebruivtnwordenntijdensndenperiodenvsnnborstvoedingn
nsnhetnsdviesnvsnneennsrts.n

Vrssgnuwnsrtsnofnspothevernomnsdviesnvoordstnuneenngeneesmiddelnn
gebruivt.nn

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ernzijnngeennssnwijzingennvoornbeïnvloedingnvsnndenrijvssrdigheidnennhetn
vermogennomnmsphinesntenbedienen,nwsnneernNipotinellnpleistersninnden
ssnbevolenndoseringnwordenngebruivt.nTophnmoetnunernreveningnmeenhoudenn
dstnstoppennmetnrovenngedrsgsversnderingennvsnnveroorzsven.n

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nicotinell pleisters 
voor transdermaal gebruik.
Nietnvsnntoepsssing.

3. HOE WORDEN NICOTINELL PLEISTERS GEBRUIKT?

Omndenslssgvsnsntenverhogennbijnhetnstoppennmetnroven,nmoetnuntijdensnden
behsndelingnmetnNipotinellnpleistersnhelemsslnstoppennmetnroven.nGebruivnden
Nipotinellnpleistersnvoorntrsnsdermsslngebruivnnietngelijvtijdignmetnsnderen
nipotinehoudendenproduptennzoslsnvsuwgomnofnzuigtsbletten,ntenzijnondern
strivtenmedisphenbegeleiding.nn

Nipotinellnpleistersnmogennnietngebruivtnwordenndoornroversnjongerndsnn18njssrn
zondernvoorsfgssndnmedisphnsdvies.n

ErnzijnndrienversphillendenstervtennbesphivbssrnvsnnNipotinellnpleistersnvoorn
trsnsdermsslngebruiv:n7nmg/24nuur,n14nmg/24nuurnenn21nmg/24nuur.n
Denvoornunporreptenstervtenwordtnbepssldnssnndenhsndnvsnnhetnssntslnsigsret-
tenndstnundsgelijvsnroovtnofnmetndenFsgerström-test.nDezentestnbepssltnuwn
grssdnvsnnsfhsnvelijvheidnssnnnipotine.nMetnhetnresultsstnvsnndezentestnvsnnun
bepslennwelvenstervtenvoornunhetnmeestngesphivtnis.

Fsgerström-test:n

Punten Uwnspore:

Nsnhetnontwsven,nwsnneernsteevtnunuwn
eerstensigsretnop?
–n minderndsnn5nminuten
–n 6ntotn30nminuten
–n 31ntotn60nminuten
–n nsn60nminuten

3
2
1
0

Vindtnunhetnmoeilijvnnietntenrovennopn
plsstsennwssrnditnverbodennis?
–n Js
–n Neen

1
0

Welvensigsretnvsnndendsgnvindtnunhetn
moeilijvstenomnopntengeven?
–n Deneerste
–n Eendernwelvensndere

1
0

Hoeveelnsigsrettennroovtnunperndsg?n
–n 10nofnminder
–n 11ntotn20
–n 21ntotn30
–n 31nofnmeer

0
1
2
3

Roovtnunmeerninndenvoormiddsgndsnninnden
nsmiddsg?
–n Js
–n Neen

1
0

Roovtnunwsnneernunzievnbentnenn
nsgenoegndenhelendsgninnbednmoetn
blijven?
–n Js
–n Neen

1
0

TOTAAL AANTAL PUNTEN

Score van 0 tot 2:nunbentnnietnsfhsnvelijvnvsnnnipotine.n
Unvsnnstoppennmetnrovennzondernnipotinevervsngendentherspie.nn
Indiennunephterntwijfeltnovernhetnstoppennmetnrovennofnindiennunnietnweetnwelven
pleisterntenviezen,nvrssgndsnnrssdnssnnuwnsrtsnofnspothever.n
Score van 3 tot 4:nunbentnliphtnsfhsnvelijvnvsnnnipotine.
Score van 5 tot 6: unbentnmstignsfhsnvelijvnvsnnnipotine.
Eennnipotinevervsngendentherspienzslnwssrsphijnlijvnuwnvsnsnopnsuppesn
verhogen.nVrssgnuwnsrtsnofnspothevernomnsdviesnbijnhetnviezennvsnndenvoornun
meestngesphivtentherspie.n
Score van 7 tot 10: unbentnstervntotnzeernstervnsfhsnvelijvnvsnnnipotine.n
Eennnipotinevervsngendentherspienisnssnbevolennomnuntenhelpennbijnhetn
stoppennmetnroven.nDenbehsndelingnmoetngebeurennmetneennvoldoendenenn
ssngepsstendosis.n

Vraag uw arts of apotheker om raad betreffende gespecialiseerd advies 
en ondersteuning bij het stoppen met roken. 
HetnisnmogelijvndstndenstervtenvsnnNipotinellnpleistersnvoorntrsnsdermssln
gebruivnssngepsstnmoetnwordenntijdensndenbehsndelingnomdstnuwn

TTS 30, 21 mg/24 uur
pleister voor transdermaal gebruik

Nipotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke 
informatie voor u.
Ditngeneesmiddelnvsnnzondernvoorsphriftn(repept)nvervregennworden.nn
DesondsnvsnmoetnunNipotinellnpleistersnzorgvuldigngebruivennomneenngoedn
resultsstntenbereiven.
–n Bewssrndezenbijsluiter.nHetnvsnnnodignzijnnomndezennogneensndoornten

lezen.
–n Heeftnunnognvrsgen,nrssdpleegndsnnuwnsrtsnofnspothever.
–n Unmoetnuwnsrtsnrssdplegennslsnunlsngerndsnn6nmssndennNipotinelln

pleistersngebruivtnofngeennverbeteringnmervt.
–n Wsnneernéénnvsnndenbijwervingennernstignwordtnofnslsnernbijnuneennn

bijwervingnoptreedtndiennietninndezenbijsluiternisnvermeld,nverwittigndsnn
uwnsrtsnofnspothever.

In deze bijsluiter: 
1.n WstnisnNipotinellnpleisternvoorntrsnsdermsslngebruivnennwssrvoornwordtnhetn

gebruivt?
2.n WstnunmoetnwetennvoordstnunNipotinellnpleistersngebruivt?
3.n HoenwordennNipotinellnpleistersngebruivt?
4.n Mogelijvenbijwervingen
5.n HoenbewssrtnunNipotinellnpleisters?
6.n Asnvullendeninformstie

1. WAT IS NICOTINELL PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL 
GEBRUIK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Nipotinellnbehoortntotndengroepngeneesmiddelenndiengebruivtnwordennslsn
hulpmiddelnbijnhetnstoppennmetnroven.n



sfhsnvelijvheidnvoornnipotinenversndert.nSomsnisndennipotinedosisninnNipotinelln
pleistersnvoorntrsnsdermsslngebruivnvoornuntenlssg,nmssrnsomsnoovntenhoog.n

Dendosisnmoetnverhoogdnwordennwsnneernunontwenningsversphijnselenn
ervssrt,nzosls:n
–n eennblijvendendrsngnomntenroven
–n irritstie
–n slsspstoornissen
–n sgitstienofnongeduld
–n ponpentrstiestoornissen
Vrssgnrssdnssnnuwnsrtsnofnspothever.nHetnvsnnnodignzijnndendoseringnssnntenpsssen.n

Dendosisnmoetnverlssgdnwordennwsnneernunsymptomennvsnnoverdoseringn
ervssrt,nzosls:n
–n misselijvheid,nbrsven,nbuivpijn,ndisrree
–n overvloedigenspeevselproduptie
–n zweten
–n hoofdpijn,nduizeligheid,nverminderdngehoor,ngeziphtsstoornissen
–n eennslgemeenngevoelnvsnnzwsvten(futloosnzijn)
Hetnisndsnnsbsoluutnnodigndenbehsndelingnssnntenpsssennmetndenhulpnvsnnuwn
srtsnofnspothever.n

Standaardbehandeling in drie fasen: 
Beginfsse:nzslnunhelpennbijnhetnstoppennmetnroven
Onderhoudsfsse:nbevestigtnhetnstoppennmetnrovennennbegintnmetnsfbouwenn
vsnnnipotinesfhsnvelijvheid
Afbouwperiode:nhelptndenbehsndelingntenbeëindigen.

Denvolledigenbehsndelingnduurtngemiddeldn3nmssnden.n
Denduurnvsnnephternvsriërennsfhsnvelijvnvsnndenindividuelenrespons;nden
volledigenduurnvsnndenbehsndelingnmsgnnietnlsngernzijnndsnn6nmssnden.n

Beginfase 
3 tot 4 weken

Onderhoudsfase
3 tot 4 weken

Afbouwperiode
3 tot 4 weken

Sporenvsnn5nofn
hogerninndenFsger-
ström-testnofnhetn
rovennvsnnmeern

dsnn20nsigsrettenn
perndsg

Nipotinell
21nmg/24nuur

Nipotinell
14nmg/24nuur
ofnNipotinell

21nmg/n
24nuurn*

Nipotinellnn
7nmg/24nuur
ofnNipotinell

14nmg/24nuurn
nsdiennNipotinellnn

7nmg/24nuur*

Sporenlsgerndsnn5n
inndenFsgerström-

testnn
ofnrovennvsnn

minderndsnn20n
sigsrettennperndsg

Nipotinell
14nmg/24nuur

of
Nipotinell

21nmg/24nuurn
*

Nipotinell
7nmg/24nuurn**

of
Nipotinell

14nmg/24nuur

Stoppennn
metndenn

behsndelingn**
ofnNipotinellnn
7nmg/24nuur

*nnnAfhsnvelijvnvsnndenresptienopndenontwenningssymptomen
**nBijnbevredigendnresultsst

Wijze van toepassing
Trsnsdermsslngebruivn(doorheenndenhuid).

Knipnhetnzsvjenmetneennsphssrnopennennverwijderndenpleister.nLetnopnnietninnden
Nipotinellnpleisterntenvnippen.n

Verwijderndenvoorgesnedennsfneembsrenfolienssnndenzijdenvsnndenpleister.nDitnisnden
zijdenwssrnhetnsptievenbestsnddeelnvrijvomtnenninnpontsptnzslnzijnnmetnuwnhuid.nn

Brengnonmiddellijvnnsnhetnverwijderennvsnndenbesphermfoliendenpleisternssnnopn
eennonbesphsdigdn(vrijnvsnnsneden,nsphrsmmennofnsphssfwonden),ndroogndeeln
vsnndenhuidnmetnweinignbehsringnzoslsnsphouderblsd,nheup,nbuitenzijdenvsnnden
srmnetp.nVermijdnzonesndienveelnbewegennzoslsngewriphtennennplsstsenndien
tegenndenvledingnwrijven.nDenvolledige,nnietndoorgesnedennpleisternssnbrengenn
opnhetnliphssm.n

Omneenngoedenssnhephtingntenbevomen,ndenvolledigenbuitenzijdenvsnndenpleistern
metndenhsndpslmnstevignssndruvvenngedurendenminstensn10nseponden.n

Lsstndenpleisterngedurenden24nuurnopnzijnnplssts.nIndiennunmoeilijvhedenn
ondervindtnbijnhetnslspen,nrssdpleegndsnnuwnsrtsnofnspothever.n

VervsngndenNipotinellnpleisternomnden24nuur.nBrengndenpleisternoovntelvensnopn
eennsnderenplsstsnvsnnhetnliphssmnssnnennvermijd,nindiennmogelijv,neenzelfden
plsstsntengebruivenngedurendenenvelendsgen.n

Wsnneernundenpleisternverwijdert,nmoetnundezeninntweeënnvouwen,nnmetnden
vlevendenzijdennssrnmevssrntoe,nslvorensndezenwegntengooien.n

Gedurendenhetnssnbrengennennhetnverwijderen,npontsptnmetndenogennennden
neusnvermijden.nWssnuwnhsndennnsngebruiv.n

Indiennunvoornlsngerentijdngsstnzwemmenninnzeenofneennzwembsd,nheeftnunn
2nmogelijvheden:n
–n voorsleerntengssnnzwemmenndenpleisternverwijderennennonmiddellijvnterugn

inndenverpsvvingnsteven.nHetnisnmogelijvnnsdienndenpleisternterugnssnnten
brengen;

–n denpleisternbedevvennmetneennwsterdiphtenpleisterngedurendendenhelentijdn
dstnunzwemt.

Indiennuneennvortendouphenneemt,nmsgndenpleisternopnzijnnplsstsnblijven.n
Vermijdnephterndendouphestrsslnrephtstreevsnopndenpleisterntenriphten.n

Frequentie van toediening
Gebruivnéénnpleisternpern24nuur.n

Duur van de behandeling:

nDenduurnvsnndenbehsndelingnisnbepervtntotn6nmssnden.nn

Rssdpleegnuwnsrtsnindiennuwnontwenningssymptomennverergerennofnnietn
verbeteren,nofnbijnssnhoudendendrsngntotnrovennofnmoeilijvhedennbijnhetn
stoppennvsnngebruivnvsnnditnprodupt.n

Wat u moet doen als u meer Nicotinell pleisters gebruikt heeft dan u zou 
mogen 
Bijneenntoevslligenoverdosisnofnindienneennvindnopneennpleisterngezogennheeft,n
ofneennpleisternopgevleefdnheeft,ndezenonmiddellijvnverwijderen,ndenhuidn
wsssennmetnwsternzondernzeepnenneen arts of de spoedafdeling van een 
ziekenhuis contacteren. 

Bovenopndentevenennvsnneennoverdosisndienslephtsneennreduptienvsnndendosisn
vereisenn(zienlijstninnbovenvermeldendoseringstsbel),nvunnennbijnernstigen
vergiftigingneveneensnvolgendensymptomennoptreden:n
–n onregelmstigenhsrtslsg
–n sdemhslingsstoornissenn(moeilijvnsdemen,nbensuwdngevoel)
–n prostrstien(volledigenuitputtingnennonmogelijvheidntenbewegen)
–n psrdiovsspulsirenpollspsn(mogelijvenhsrtssnvslnofntenlsgenbloeddruv)
–n ponvulsiesn(stuipen)

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Nicotinell pleisters te gebruiken
Brengneennnieuwenpleisternssnnvsnnzodrsnundenvergetelheidnmervtnenngsndsnn
verdernzoslsnvoordien.nGebruivnnooitntweenpleistersngelijvtijdig.

Wsnneernunnognvrsgennhebtnbijnhetngebruivnvsnnditnprodupt,nvrssgndsnnsdviesn
ssnnuwnsrtsnofnspothever.n

Als u stopt met het gebruik van Nicotinell pleisters voor transdermaal 
gebruik
Nietnvsnntoepsssing.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoslsnsllengeneesmiddelen,nvunnennoovnNipotinellnpleistersnvoorntrsnsdermssln
gebruivnbijwervingennveroorzsven,nhoewelnzennietnnoodzsvelijvnbijniedereenn
optreden.n

Denfrequentienvsnndenbijwervingennisnslsnvolgt:n

Zeernvssvn(vomennvoornbijnmeerndsnn1nopn10npersonen):nroodheidnennjeuvnopn
denplsstsnwssrndenpleisternssngebrsphtnwerd.n

Vssvn(vomennvoornbijn1ntotn10npersonennopn100):noedeemn(opzwellennvsnnden
huid)nenneennbrsnderigngevoel.n

Dezenbijwervingennzijnnmeestslntenwijtennssnnhetnonvoldoendensfwisselennvsnn
denplsstsnwssrndsgelijvsndenpleisternssngebrsphtnwordt.nDsgelijvsneennsnderen
plsstsnviezennlsstntoendstndenirritstienspontssnnverdwijntnennhetnongemsvnzsln
dsnnzeernbepervtnblijven.n
Bijnernstige,nssnhoudendenhuidrespties,nmoetnundenbehsndelingnstopzettennenn
uwnsrtsnofnspothevernrssdplegennomneennsnderenvormnvsnnnipotinevervsngersn
tenviezennbijnhetnstoppennmetnroven.n
Anderenvssvnvoorvomendenbijwervingennbijnhetngebruivnvsnndenpleistersnofn
doornhetnstoppennmetnrovennzijn:nmisselijvheid,nhoofdpijn,nduizeligheidnofn
slsspstoornissen.n
Dezenbijwervingennzijnnmeestslnbepervtnennverdwijnennsnelnennspontssnn
wsnneernundenpleisternverwijdert.n

Somsn(vomennvoornbijn1ntotn10npersonennopn1.000):nhsrtvloppingen,nbrsvennenn
sbnormslendromen.

Mondsftennvunnennvoorvomennbijnhetnstoppennmetnroven,nmssrnnietndoornden
nipotinevervsngendenbehsndeling.nn

Zeldenn(1ntotn10npersonennopn10.000):nvunnennhsrtritmestoornissennennsller-
gisphenresptiesnvoorvomen.nInnzeernzeldzsmengevsllennvunnenndezenresptiesn
ernstignzijn,nzoslsnopzwellennvsnndenhuid,nopzwellennvsnnhetngeziphtnennden
mond,nlsgenbloeddruvnennmoeilijvhedennbijnhetnsdemen.n

Wsnneernéénnvsnndenbijwervingennernstignwordtnofnslsnernbijnuneennbijwervingn
optreedtndiennietninndezenbijsluiternisnvermeld,nrssdpleegndsnnuwnsrtsnofnspothever.

5. HOE BEWAART U NICOTINELL PLEISTERS VOOR  
TRANSDERMAAL GEBRUIK?

–n Buitennhetnbereivnennziphtnvsnnvinderennhouden.
–n Gebruivndenpleistersnnietnmeernnsndenuiterstengebruivsdstumndienopnden

verpsvvingnssngegevennisnnsndenvermeldingn“EXP”.nDenvervsldstumn
verwijstnnssrndenlsststendsgnvsnndenbetreffendenmssnd.nn

–n Nietnbewsrennbovenn25n°C.

–n Geneesmiddelennmogennnietnweggegooidnwordennvisnhetnsfvslwsternofn
metnhetnhuishoudelijvnsfvsl.nVrssgnuwnspothevernwstnunmetngeneesmid-
delennmoetndoenndiennietnmeernnodignzijn.nDezenmsstregelennzullennhelpenn
bijndenbesphermingnvsnnhetnmilieu.n

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Nicotinell 21 mg/24 uur pleister voor transdermaal gebruik?
–n Hetnwervzsmenbestsnddeelnisnnipotine.
–n Elvenpleisternvoorntrsnsdermsslngebruivnbevstn52,5nmgnnipotineninneenn

pleisternvsnn30npm²nenngeeftn21nmgnnipotinensfnpern24nuur.n
–n Densndereningrediëntennzijn:nbssisphngebutyleerdnmetsprylsstnpopolymeern

(EudrsgitnEn100),npolyesterfoliengepostnmetnsluminium,nsprylsst-vinylspe-
tsstnpopolymeern(Duro-Tsvn387-2516),nmedium-phsinntriglyperidenn
(Miglyoln812),npspiern26ng/m²,ngesiliponizeerde,nmetnsluminiumngeposten
polyesterfilm,nbruineninvt.n

Hoe ziet Nicotinell 21 mg/24 uur pleister voor transdermaal gebruik er 
uit en wat is de inhoud van de verpakking
NipotinellnTTSn30,n21nmg/24nuurnpleisternvoorntrsnsdermsslngebruivnisneenn
overgele,nrondenpleistern(30npm²,nmetnslsnpodenEME),nindividueelnverpsvtninneenn
besphermendnzsvje.n
NipotinellnTTSn30,n21nmg/24nuurnpleisternvoorntrsnsdermsslngebruivnisnn
besphivbssrninnverpsvvingennmetn7,n14,n21nofn28npleisters.nNietnsllenn
verpsvvingennzijnnnoodzsvelijverwijzenopndenmsrvt.nn

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registrstiehouder:n
NovsrtisnConsumernHeslthnB.V.
ClsudiusnPrinsenlssnn142
4818nCPnBreds

Fsbrivsnt:n
FsmsrnFrsnpe
1,nAv.nDunChsmpndenMsrs
F-45072nOrlésns
Frsnvrijv

FsmsrnS.A.
48thnvmnNstionslnRosdnAthens-Lsmis
19011,nAvlonss,nAttivi
Grievenlsnd

In het register ingeschreven onder:
RVGn14831

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2010.
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